
Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie 

za rok 2009

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie działa w oparciu o statut zatwierdzony przez 
Radę  Gminy  i  jako  instytucja  upowszechniania  kultury  realizuje  swoje  zadania 
statutowe  na  terenie  gminy  Masłów  oraz  woj.  świętokrzyskiego.  Sprawuje 
jednocześnie  nadzór  merytoryczny  nad  działalnością  świetlic  samorządowych  w: 
Barczy, Ciekotach i Woli Kopcowej. 

Głównym  celem  działalności  ośrodka  jest  edukacja  kulturalna,  realizowana  poprzez 
różnorodne imprezy kulturalne i sportowe organizowane dla wszystkich warstw wiekowych 
społeczności  gminnej,  przy  współpracy  z  jednostkami  samorządu  terytorialnego  oraz 
placówkami kulturalnymi z terenu województwa. 

Stała działalność GOKiS 

1. prowadzone stałe zajęcia:
➢  Próby chóru dziecięcego 
➢ Próby Zespołów Ludowych (11 zespołów) prowadzone przez instruktorów, które pełnią 

bardzo ważną rolę w kultywowaniu tradycji muzyki ludowej. 
➢ Spotkania Klubu Seniora
➢ Zajęcia dziecięcej i młodzieżowej grupy gitarowej 
➢ Zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży w GOKiS Masłów oraz Zespole Szkół 

w Mąchocicach Kapitulnych
➢ Organizacja  i  współorganizacja  imprez  plenerowych,  konkursów  plastycznych, 

sportowych, zabawy dla dzieci 
➢ Odbywają się spotkania i konsultacje ze Świetlicami, placówkami oświatowym z terenu 

gminy, zespołami KGW, sołectwami i innymi instytucjami pod względem współpracy i 
współorganizacji imprez, rozwoju działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej etc.

➢ Redagowanie siłami społecznymi „Kuriera Masłowskiego”. Koszt wydawnictwa gazety 
stanowi tylko druk.

2. Działalność świetlic gminnych:

Na terenie  gminy  działają  trzy  świetlice,  czynne  średnio  przez  cztery  dni  w tygodniu  w 
godzinach popołudniowych. W Barczy i Ciekotach instruktorzy pracują na ¾ etatu, natomiast 
w Woli Kopcowej instruktor zatrudniony na całym etacie. Są one miejscem spotkań dzieci i 
młodzieży  oraz  prób  działających  na  naszym  terenie  KGW.  Współpracują  również  z 
miejscowymi  szkołami.  Trwa  całoroczna  współpraca  pomiędzy  świetlicami  a  GOKiS, 
szczególnie podczas organizowanych imprez, ferii zimowych, zabaw andrzejkowych etc.

Zgodnie  z  planem działalności  przewidzianym na 2009 rok,  Gminny  Ośrodek 
Kultury i Sportu zrealizował następujące imprezy:

XXVIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych
Impreza odbyła się 11 stycznia w hali sportowej w Mąchocicach Scholasterii. Do Przeglądu 
swój udział zgłosiło 8 grup z województwa świętokrzyskiego. Gmine Masłów reprezentowały 
dwie  grupy  kolędnicze:  uczniowie  ze  SP  w  Mąchocicach  Schoaslterii  z  „Herodami” 
zdobywając I miejsce oraz uczniowie z Zespołu Szkół w Masłowie Pierwszym z „Herodami” 
zdobywając III miejsce.
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Noworoczny Tort Kultury
Impreza odbyła się 31 stycznia w hali sportowej w Mąchocicach Scholasterii. Zorganizowano 
ją po raz siódmy, jako podziękowanie dla tych wszystkich którzy przyczyniają się w różny 
sposób do krzewienia i rozwoju kultury na terenie naszej gminy. W trakcie spotkania została 
wręczona statuetka  dla  gminy Masłów za  zajęcie  V miejsca  w kraju w XIV Sportowym 
Turnieju Miast i Gmin 2008.

Ferie „Zima 2009” 
W dniach 16 - 20 lutego w gminie Masłów odbyła się Akcja „Zima 2009”. Organizatorami 
byli:  Urząd  Gminy  i  Gminny  Ośrodek  Kultury  i  Sportu  w  Masłowie,  Stowarzyszenie 
Samorząd  2002.  Impreza  zorganizowana  była  dla  młodzieży  szkolnej  gimnazjalnej  oraz 
starszej  podstawowej  z  6  gmin  powiatu  kieleckiego  i  pińczowskiego.  Celem Akcji  było 
zorganizowanie  aktywnego  wypoczynku  dla  dzieci  i  młodzieży  pozostającej  w  domach 
podczas ferii oraz  integracja młodzieży z różnych szkół, wymiana doświadczeń między nimi. 
Przez 5 dni młodzież szkolna uczestniczyła w wyjazdach do ościennych gmin Kielc oraz do 
Kielc  – na spotkanie  w Urzędzie  Miasta  z  prezydentem Wojciechem Lubawskim.  Gmina 
Masłów była Gospodarzem Akcji „Zima 2009” w środę.

XVI Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek – Włoszczowa 2009
25 stycznia we Włoszczowskim Domu Kultury odbył się XVI Świętokrzyski Konkurs Kolęd i 
Pastorałek.  Podczas  eliminacji  Konkursu  w  Jędrzejowie  gminę  Masłów  reprezentowały 
zespoły:  „Kopcowianki” z Woli Kopcowej, „NOVE” z Masłowa Drugiego, „Lubrzanka” z 
Mąchocic Kapitulnych oraz Zespół Pieśni i Tańca „Ciekoty”.

Gminna Liga Piłki Siatkowej
Zakończona została kolejna edycja Gminnej Ligi Piłki Siatkowej. Zwycięzcami rozgrywek I 
ligi zostali siatkarze z drużyny Brygada RR Mąchocice Kapitulne, natomiast II ligi drużyna 
Refluks Wiśniówka.

Pieśń Wielkopostna w Daleszycach
15  marca  7  zespołów  działających  przy  GOKiS  reprezentowało  gminę  Masłów  podczas 
eliminacji  do  organizowanego  m.in.  przez  Wojewódzki  Dom  Kultury  w  Kielcach  „V 
Festiwalu  Pieśni  Wielkopostnych”.  Były  to:  Zespół  Śpiewaczy  „Lubrzanka”, 
„Żeromszczanki”  z Mąchocic Scholasterii,  NOVE z Masłowa Drugiego,  „Dąbrowianki”  z 
Dąbrowy,  ZPiT „Ciekoty”,  „Brzezinianki” z Brzezinek oraz Chór Masłowianie. Do finałów 
22.03.2009r.  odbywających  się  w  Daleszycach  w  kościele  pw.  Św.  Michała  Archanioła 
zakwalifikowały  się  3  zespoły:  Chór  Masłowianie  który  wyśpiewał  II  miejsce  w  swojej 
kategorii, Zespół Pieśni i Tańca „Ciekoty”, który zdobył III miejsce w swojej kategorii oraz 
Zespół Śpiewaczy „Dąbrowianki”.

Runda wiosenna Ligi Piłki Nożnej Gminy Masłów
W okresie 19.04.2009r. – 14.06.2009r. przeprowadzono kolejną rundę rozgrywek Ligi Piłki 
Nożnej  Gminy  Masłów.  Do  rozgrywek  stanęło  9  drużyn.  Uroczyste  zakończenie  Ligi  i 
wręczenie nagród odbyło się podczas Biesiady Masłowskiej.

Świętokrzyskie Świętowanie w Mostkach
19  kwietnia  gmina  Masłów  wraz  z  gminami  Suchedniów  i  Bodzentyn  wzięła  udział  w 
imprezie  pn.  „Święta  Wielkanocne  w  tradycji  wsi  świętokrzyskiej”,  której  celem  jest 
prezentowanie  ludowej  kultury  regionu  świętokrzyskiego,  przypomnienie  zwyczajów  i 
obrzędów, ludowych strojów, wyrobów sztuki ludowej oraz degustacja tradycyjnych potraw 
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naszego regionu. Gminę Masłów reprezentował w tym roku „Klub Seniora” działający przy 
GOKiS Masłów.

Eliminacje do Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem
1 maja na scenie amfiteatru w Ciekotach przeprowadzono XXXIII przegląd zespołów pieśni i 
tańca,  kapel ludowych, zespołów obrzędowych, propagujący i kultywujący folklor regionu 
świętokrzyskiego.  W  przeglądzie  wzięło  udział  około  50  podmiotów  z  terenu  powiatu 
kieleckiego. Gminę Masłów reprezentowały: ZPiT „Ciekoty”, Kapela Ciekoty, solistka Nela 
Cedro  z  zespołu  „Dąbrowianki”  oraz  solista  Jan  Korus  z  zespołu  „Ciekoty”,  Zespół 
Śpiewaczy „Kopcowianki” z Woli Kopcowej i „Żeromszczanki” z Mąchocic Scholasterii oraz 
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Czerwone Jagody” z Mąchocic Scholasterii. Z terenu gminy 
Masłów na finały w Busku zakwalifikowały się Zespół  Pieśni i  Tańca „Ciekoty”,  Kapela 
Ciekoty  –  która  podczas  Koncertu  Laureatów  zdobyła  I  miejsce,  Zespół  Śpiewaczy 
„Kopcowianki” oraz solistka Nela Cedro.

Polska biega
7  maja  gmina  Masłów  była  uczestnikiem  ogólnopolskiej  akcji  Polska  Biega. 
Współorganizatorem  był  GOKiS  Masłów.  Sztafetę  poprowadził  mistrz  sportowy  w 
chodziarstwie – pan Robert Korzeniowski.

XVI Biegi Terenowe Szlakiem Młodych Lat Stefana Żeromskiego.
28 maja na terenie Żeromszczyzny w Ciekotach odbyły się: XVI Biegi Terenowe Szlakiem 
Młodych  Lat  Stefana  Żeromskiego  Impreza  zorganizowana  była  dla  uczniów  szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Masłów oraz szkół gminy ościennych powiatu 
kieleckiego, noszących imię Stefana Żeromskiego.

III Spotkanie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych
Odbyło się 3 czerwca na terenie Lotniska w Masłowie. Spotkanie to organizowane jest dla 
dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnej  z  Kielc  i  regionu  świętokrzyskiego.  Spotkanie 
rozpoczęła  msza  święta.  Następnie  scenę  wypełniły  zespoły  muzyczne  z  Wojewódzkiego 
Domu Kultury oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach.  Wystąpił  również  zespół 
ICHTIS z Masłowa. Współorganizatorem spotkania był GOKiS w Masłowie.

Biesiada Masłowska i Święto Lotniska
Festyn  zorganizowano  14  czerwca  na  terenie  Lotniska  w  Masłowie.  Imprezę  rozpoczęła 
uroczysta  msza święta  odprawiona w kościele  parafialnym w Masłowie.  Następnie już na 
terenie  lotniska  uświetniły  ją  m.in.  pokaz  modeli  latających,  pokazy  skoków 
spadochronowych, loty widokowe. Na scenie wystąpiły zespoły i soliści z Wojewódzkiego 
Domu  Kultury  w  Kielcach,  zespół  Piramida  z  Morawicy,  Chór  „Masłowianie”,  zespoły 
taneczne, młodzieżowy zespół gitarowy z GOKiS w Masłowie, zespoły ludowe, solista Ola 
Tutaj,  solista  Łukasz Mojecki.  Gwiazdą wieczoru był  Darek Bernatek z zespołem „Za 10 
dziesiąta”. Zakończono również uroczyście Gminną Ligę Piłki Nożnej – runda wiosenna.

Międzynarodowy Turniej Piłkarski
W ramach współpracy międzynarodowej w dniach 25-26 lipca na terenie obiektu sportowego 
w Sitkówce-Nowinach odbył się Międzynarodowy Turniej Gmin w piłce nożnej. W imprezie 
wzięły  udział  reprezentacje  następujących  gmin:  Masłów,  Sitkówka-Nowiny,  Zagnańsk  i 
Börsc. Rozgrywki w systemie „każdy z każdym” wygrała węgierska drużyna.

Runda jesienna Ligi Piłki Nożnej Gminy Masłów 
W okresie 30.08.2009r. – 11.10.2009r. przeprowadzono kolejną rundę rozgrywek Ligi Piłki 
Nożnej Gminy Masłów. Do rozgrywek stanęło 8 drużyn. 
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Dożynki Gminne
Tegoroczne  Święto  Plonów  odbyło  się  30  sierpnia  na  terenie  Lotniska  w  Masłowie. 
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym w Masłowie,  następnie odbyła 
się część artystyczna święta. Uczestnicy mogli podziwiać m.in. wystawę płodów rolnych.
Imprezę uświetniły występy zespołów folklorystycznych  i  młodzieżowych  z terenu gminy 
Masłów, zespołów FLIPER, REDOX,  kabaret „Weźrzesz”, Pigwa Show z Genowefą Pigwą 
oraz  solisty  Łukasza  Mojeckiego.  Rozstrzygnięto  również  konkursy  na  płody  rolne  i 
najładniejszą  posesję.  Świętowanie  zakończyła  dyskoteka  trwająca  do  późnych  godzin 
nocnych.

Zawody kolarskie MTB (kolarstwo górskie) w Masłowie
06  października  z  inicjatywy  Świętokrzyskiego  Regionalnego  Związku  Kolarskiego  i 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie zorganizowano wyścig kolarski MTB dla 
szkół  podstawowych  i  gimnazjów  z  gminy  Masłów.  Rozegrany  w  pięciu  kategoriach 
wiekowych.  Zawody  uświetnił  swoja  obecnością  prezes  Świętokrzyskiego  Regionalnego 
Związku  Kolarskiego  –  Marian  Sławiński,  oraz  trener  kadry  narodowej  w  kolarstwie 
szosowym Zbigniew Piątek.

Listopad 2009 – luty 2010 – Liga Piłki Siatkowej
Zorganizowano IV edycję Ligi Piłki Siatkowej w gminie Masłów. Rozgrywki odbywały się w 
hali sportowej w Mąchocicach Scholasterii. Udział wzięło 12 drużyn. Liga cieszyła się dużym 
zainteresowaniem.

Zabawa karnawałowa
29 listopada GOKiS Masłów wraz z GBP w Masłowie zorganizowały zabawę karnawałową 
dla dzieci z terenu gminy Masłów. 

5-6 grudnia - Piłkarski Turniej Mikołajkowy
Przeprowadzono IV Turniej Mikołajkowy w halowej piłce nożnej. Rozegrany został w hali 
sportowej w Mąchocicach Scholasterii. Udział wzięło 18 drużyn.

Jubileusz - Złote Gody
27 grudnia zorganizowano, należącą już do tradycji uroczystość uhonorowania medalami za 
Długoletnie  Pożycie  Małżeńskie  seniorów z naszej  gminy.  12  parom małżeńskim medale 
wręczył  wójt  Włodzimierz  Korona.  Uroczystość  rozpoczęto  mszą  świętą  w  kościele 
parafialnym, a następnie Jubilaci wraz z zaproszonymi gośćmi przeszli do Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Masłowie, gdzie odbyła się część artystyczna.

Spotkania Klubu Seniora
Na przestrzeni 2009 roku GOKiS Masłów zorganizował 4 spotkania seniorów mieszkających 
na terenie gminy Masłów.

Szkółka piłki nożnej
Od sierpnia 2009 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu prowadzona jest szkółka 
piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z gminy Masłów.

„Od przeszłości do przyszłości – nowe źródła umiejętności”
Od stycznia do końca czerwca 2009r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie 
realizowany był projekt pn.  „Od przeszłości do przyszłości – nowe źródła umiejętności”. 
Finansowany był z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – jego wartość 49.354,30zł.
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Skierowany był do młodzieży, pracowników administracji publicznej oraz osób powyżej 50-
tego roku życia. W ramach zadań projektowych zorganizowane zostały warsztaty teatralne, 
szydełkowania oraz szkolenie informatyczne. Celem projektu było to, aby starsi mogli poznać 
tajniki  wiedzy  informatycznej,  wiedzy  z  zakresu  teatru,  natomiast  młodzi  ludzie  zaczęli 
poznawać i kultywować dawne tradycje ludowe poprzez warsztaty rękodzieła artystycznego.
Warsztaty trwały od lutego do końca kwietnia. Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach 
projektu był wyjazd studyjny w Bieszczady w maju, połączony ze szkoleniami: bibułkarstwa, 
garncarstwa  i  wikliniarstwa.  Ostatnim  zadaniem  było  spotkanie  podsumowujące  projekt, 
które odbyło się w czerwcu w budynku GOKiS w Masłowie. Wszyscy zebrani (uczestnicy i 
zaproszeni  goście)  mogli:  zobaczyć  nowe  elementy  scenograficzne  i  choreograficzne 
wypracowane  przez  Klub  Seniora  podczas  odbytych  warsztatów  teatralnych  pod  okiem 
wyspecjalizowanych instruktorów, obejrzeć prace wykonane podczas szkoleń bibułkarstwa, 
grancarstwa i szydełkowania oraz obszerną relację fotograficzną, która przedstawiała kolejne 
etapy  realizacji  projektu  oraz  wizytę  studyjną.  Projekt  w  całości  został  przygotowany  i 
koordynowany przez pracowników GOKiS Masłów.

Rada Programowa Gminnego Ośrodka Kultury

Rada Programowa GOK -  Społeczny organ doradczy – powołana 20 lipca 2003 odbyła w 
2009 roku 4 posiedzenia.

Rada Sportu

Rada Sportu odbyła w 2009 roku 2 posiedzenia.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu współpracuje z:
- Komisją Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy,
- Zarządem Gminnym OSP
- szkołami na terenie gminy
- Stowarzyszeniem Partnerstwo i Rozwój
- Skalnik Wiśniówka (m.in. Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Masłów)
- maslow.info – regionalnym portalem informacyjnym. Mamy również adres internetowy: 
www.gok.maslow.pl oraz e-mail: gok@maslow.pl 
- instytucjami kultury z terenu województwa świętokrzyskiego
- Lokalną Grupą Działania - Wokół Łysej Góry
- Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego
- twórcami z terenu gminy Masłów
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